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DECIZIA nr. 25/166
din 01 octombrie 2020
Cu privire la armonizarea cadrului legal cu privire la Multiplex
La 01 ianuarie 2019 a intrat în vigoare Codul serviciilor media audiovizuale, care definește
subiectul furnizor de multiplex ca persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova
și autorizată, în condițiile legii, de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieței
serviciilor în domeniul comunicațiilor electronice și tehnologiei informației, a cărei activitate
constă, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea și gestionarea propriei rețele de comunicații
electronice prin care se realizează un multiplex, iar multiplex – ca sistem de structurare a unui set
de servicii media audiovizuale și de servicii auxiliare, integrate într-un flux digital și difuzate
printr-un canal radio de televiziune digitală terestră.
Este de menționat că slot reprezintă o parte a fluxului digital din cadrul multiplexului,
suficientă pentru transmisiunea/retransmisiunea unui serviciu media audiovizual.
Astfel, odată cu aplicarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale s-a depistat
un vid legislativ cu referire la furnizorul de multiplex, în acest context se propune completarea
Codului cu unele norme care să reglementeze activitatea furnizorului de multiplex.
Totodată, ținând cont de faptul că Consiliul Audiovizualului nu deține dreptul de inițiativă
legislativă, se propune ca respectivul proiect să fie remis Comisiei parlamentare cultură, educație,
cercetare, tineret, sport și mass-media pentru a fi promovat și aprobat în plen.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018 și
ale Legii cu privire la actele normative nr. 100 din 22.12.2017, Consiliul Audiovizualului

DECIDE:
1. A aproba Proiectul de lege, conform Anexei (PRO (9) UNANIM – D. VICOL, T.
BURAGA, A. COZMA, L. MANOLE, C. MIHALACHE, I. ROBU, Iu. ROȘCA, A. URSUANTOCI și L. VIZIRU).
2. A remite Comisiei parlamentare cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media
proiectul de lege pentru a fi promovat și votat în Parlament.
3. Controlul asupra executării prezentei decizii îl exercită Direcția juridică și reglementări.
4. Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării și va fi publicată în Monitorul Oficial
al Republicii Moldova și pe pagina web a Consiliului Audiovizualului.

PREȘEDINTE

Dragoș VICOL
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Proiect

Lege pentru modificarea unor acte normative
Parlamentul adoptă prezenta lege organică
Articolul I – Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova nr. 174/2018
(publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 462-466, art. 766), cu modificările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Articolul 1 se completează cu următoarele noțiuni:
„Autorizație de multiplex – act permisiv emis de către Consiliul Audiovizualului prin care
unui furnizor de multiplex aflat în jurisdicția Republicii Moldova i se acordă dreptul în instalarea,
operarea și gestionarea propriei rețele de comunicații electronice prin care se realizează un
multiplex.
Aviz de utilizare a slotului din multiplex – act permisiv emis de către Consiliul
Audiovizualului prin care unui furnizor de servicii media aflat în jurisdicția Republicii Moldova i
se acordă dreptul de a utiliza un slot din Multiplex”.
2. După Capitolul VI se completează cu un nou Capitol VI1, care va avea următorul cuprins:
„Capitolul VI1 Furnizor de multiplex
Articolul 521 Funcționarea furnizorului de multiplex
(1) Autorizația de multiplex se acordă de către Consiliul Audiovizualului, pe o perioadă de
15 ani.
(2) Furnizorul de multiplex va percepe o taxă egală de la fiecare furnizor de servicii media
audiovizuale care va utiliza slotul din multiplex.
(3) Furnizorul de multiplex va încheia contracte de prestare a serviciului de utilizare a
slotului din multiplex doar cu furnizorii de servicii media audiovizuale care dețin Aviz de utilizare
a slotului din multiplex.
(4) Dreptul de a utiliza un slot din Multiplex va fi acordat prin concurs de către Consiliul
Audiovizualului furnizorilor de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, pe o
perioadă de 5 ani.
(5) Avizul de utilizare a slotului din Multiplex se acordă pentru un singur termen de 5 ani.
Cu 2 luni înainte de expirarea termenului, slotul urmează a fi scos la concurs de către Consiliul
Audiovizualului.
(6) La concurs poate participa inclusiv furnizorul de servicii media audiovizuale care a
deținut anterior avizul de utilizare a slotului.
(7) Furnizorul de servicii media care deține un slot în Multiplex nu poate participa la
concurs pentru a obține un alt slot pentru același post de televiziune sau radio.
(8) Furnizorul de servicii media care a obținut Avizul de utilizare a slotului din Multiplex
are obligația de a începe emisia prin Multiplex în termen de maximum 3 luni de la data eliberării
Avizului.
(9) Termenul de la alin. (8) poate fi prelungit dacă furnizorul depune o cerere argumentată
în acest sens la Consiliul Audiovizualului. Consiliul poate prelungi termenul respectiv cu
maximum 6 luni.
(10) În cazul în care furnizorul de servicii media nu începe emisia prin Multiplex în
termenul prevăzut la alin. (8) sau (9) și/sau nu va achita taxa pentru serviciile de multiplex în
termen de 3 luni, Consiliul Audiovizualului retrage Avizul de utilizare a slotului din Multiplex și
scoate la concurs slotul respectiv în termen de 15 zile.
Articolul 522 Taxa pentru eliberarea Autorizației de Multiplex și a Avizului de utilizare a
slotului din Multiplex
(1) Taxa pentru eliberarea Autorizației de Multiplex constituie 5 000 de lei.
(2) Taxa pentru eliberarea Avizului de utilizare a slotului din Multiplex constituie 3 000 de
lei.
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(3) Taxa de reperfectare a Autorizației de Multiplex și a Avizului de utilizare a slotului din
Multiplex constituie 10% din taxa de eliberare.
(4) Furnizorul de multiplex va achita anual, până la data de 30 martie, taxa de reglementare
în mărime de 1% din cifra de afaceri anuală.
(5) Taxele menționate la prezentul articol se vor achita în bugetul Consiliului
Audiovizualului”.
Articolul II – În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi:
Consiliul Audiovizualului:
- va adopta procedura de notificare și de eliberare a Autorizației de Multiplex;
- va institui reglementări cu privire la eliberarea prin concurs a Avizului de utilizare a
slotului din Multiplex.
Articolul III – Dreptul de a utiliza slotul din Multiplexul A, care a fost acordat furnizorilor
de servicii media audiovizuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi, este valabil până la
expirarea termenului licenței de emisie. În cazul în care la expirarea termenului licenței de emisie,
termenul se prelungește, dreptul de a utiliza slotul din Multiplexul A nu se prelungește și urmează
a fi scos la concurs pentru un termen de 5 ani.
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